
 
Weekopening week 27 – Daar ben ik vol van…. 
 
Deze en volgende week hebben het zelfde thema in ‘De Oase’ – ‘Daar ben ik vol van….’  
De toelichting gaat (hoe kan het ook anders….) over corona…. en de anderhalve meter…. waar veel 
mensen ‘vol’ van zijn, soms ‘te vol’ – als dat al kan. We hebben er een beetje genoeg van, zijn er een 
beetje klaar mee. Er zijn mensen die daarover protesteren, demonstreren. Er zijn zelfs mensen die de 
anderhalve meter aan de kant hebben gezet. 
 
Ergens ‘vol’ van zijn, dat is iets wat we vast allemaal wel eens hebben ervaren. 
Als ouders kun je ‘vol’ zijn van je kind: als het net geboren is, is het natuurlijk 
de mooiste baby! En als dat kind zich ontwikkelt, een eerste stapje zet, een 
eerste woordje zegt, voor ’t eerst naar school gaat, vrienden en vriendinnen 
krijgt, een mooi rapport mee naar huis krijgt of een diploma – dat zijn 
mijlpalen, en daar kun je als ouder vol van zijn, je barst bijna uit elkaar van 
liefde en trots. 
Als jongere ben je vaak ‘vol’ van hele andere dingen: kleding, sport, muziek, 
je vrienden en vriendinnen, die ene speciale vriend of vriendin waar je verliefd 
op bent – en hij of zij ook op jou… 
Op school zijn we er bij voorbeeld ook dit jaar weer ‘vol van’ dat alle 
eindexamenkandidaten zijn geslaagd! Al is het examen anders verlopen, 
de inzet om aan alle kandidaten een diploma te kunnen overhandigen 
was er beslist niet minder om. 
 
In de Bijbel kunnen we ook lezen over mensen die ergens ‘vol’ van zijn. Zij worden profeten 
genoemd. Er werd soms negatief over hen gesproken: ze zouden de toekomst kunnen voorspellen en 
dat vonden mensen in die tijd ‘duivels’. Op andere plekken kunnen we lezen dat ze ‘man Gods’ 
genoemd werden. Ze hadden meestal geen gemakkelijk leven omdat ze zich uitspraken over bij 
voorbeeld onrecht, en dat werd hen niet in dank afgenomen – vaak liep hun leven zelfs gevaar. 
Eén van die mensen was Elia. Hij had de koning gezegd dat hij dingen moest veranderen, beter voor 
zijn volk moest zorgen, rechtvaardiger moest zijn en geen afgoden moest aanbidden. 
De koning vond zo’n oproerkraaier, die het volk tegen hem opzette, maar niks en gaf zijn soldaten 
opdracht om Elia op te pakken en te doden. 
En Elia… de ‘man Gods’, die ‘vol vuur’ de boodschapper was van het woord van God, die mensen 
hielp waar hij kon, die opkwam voor de minderheid omdat hij geloofde in en vertrouwde op God… 
die was er helemaal klaar mee. Hij deed zo zijn best! En was dit dan het resultaat? In de Bijbel 
kunnen we lezen dat Elia vreesde voor zijn leven - maar ook heel boos was toen hij de woestijn in 
vluchtte. In de woestijn, zo lezen we, had hij een ontmoeting met God. Hoe dat precies is gegaan, dat 
weten we niet. Maar we kunnen wel lezen dat die ontmoeting er voor zorgde dat Elia nieuwe 
motivatie vond om zijn werk weer op te pakken, om door te zetten. Zijn leven liep nog steeds gevaar, 
maar hij had nieuwe moed gevonden. 
 
Ergens ‘vol’ van zijn, of ‘vol’ zijn van iemand – dat kan je leven behoorlijk beïnvloeden. 
Het kan je moed en energie geven, maar je kunt ook teleurgesteld worden – moedeloos raken, 
omdat anderen er anders over denken of jouw gevoelens niet herkennen en beantwoorden. 
Dan is het belangrijk om op zoek te gaan naar nieuwe moed.  
Als mensen teleurgesteld zijn in elkaar, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Om te 
proberen te verwoorden waarin en waarom je teleurgesteld bent – zodat je samen op zoek kunt naar 
hoe dan verder. Zodat je samen nieuwe moed vindt, net als Elia.  
En als het moeilijk is? 
Dan mogen we er op vertrouwen dat God ‘vol’ is van ons, altijd en overal. 
Van Zijn liefde voor ons kunnen we nooit ‘te vol’ zijn! 
 


