
Het gaat goed!     AJ. TH. Jonker 

 

- De gelovige is als een kind, dat bij donkeren avond langs den weg gaat en vaders hand stevig 

vasthoudt in storm en regen. En de weg is zo lang en het kind is zo moe, het denkt telkens: ’t 

gaat niet langer. ’t Laat zich den angst opjagen door gevaren, werkelijk of denkbeeldig. Als 

vader dien angst bemerkt, drukt hij ’t kind de hand en zegt: kom maar, wees niet bang, ik ben 

erbij, alles gaat goed. Zo komt God (en het is maar een stukje preek wat ik u zeg) zo komt 

God tot Zijne vermoeide kinderen, om hun in hunne bezorgdheid te geven een wezenlijken 

handdruk. Deze handdruk heeft geen spier wetenschappelijke waarde maar, om dien 

handdruk te voelen en te waarderen, moet men zijn Gods kind. ’t Goede werk moet zijn 

genadewerk en dát kan niet verloren gaan. 

- Wij moeten kinderlijk, d.i. held genoeg zijn, om het onopgeloste, jubelend onopgelost te 

kunnen laten. ’t Komt terecht. ’t Komt alles terecht. ’t Komt alles heerlijk terecht. Dat willen 

we dankend uitjubelen. Ons hiermee door alle duisternissen heen jubelen. Met een heiligen 

geestdrift, naarmate ’t ons klaarder voor ogen staat, dat alles hopeloos in ’t honderd loopt en 

lopen moet voor tijd en eeuwigheid. En ik denk, dat de oplossing van al onze 

onoplosbaarheden o zo eenvoudig zal blijken te zijn, wanneer God ons te zien geeft; de 

absolute eenvoud zelf, zo dat wij ons brandend schamen over al onze gewichtige kwesties. 

- God weet wat wij nodig hebben. ’t Is zo rustig te weten dat tenslotte Hij alleen alles over ons 

te zeggen heeft. Tegen Zijn wil kan er geen haar van ons hoofd worden gekrenkt. En naar 

dien wil worden de dingen in ons leven zo geleid, dat het onmogelijk beter zou kunnen. Ook 

in mijn miserie tracht ik die waarheid streng toe te passen. Zelfs wanneer ’t hoofd draait en 

duizelt. En de ziel van pijn dreigt te vergaan. Toch goed. Alles goed. Zo goed, dat het 

onmogelijk beter kan. 

- Onze hemelse Geneesheer houdt er toch wel wonderlijke methoden op na bij de 

behandeling van Zijn arme patienten. ‘k Begin ’t eindelijk wel een beetje in te zien, dat God 

ons nooit liefelijker en zaliger behandelt, dan wanneer Hij alles voor ons in ’t honderd laat 

lopen. Hoe het verder gaan zal, ’t komt in orde, ’t is al in orde tot in de fijnste puntjes toe, zo 

dat ’t onmogelijk beter kan. We moeten Hem niet willen voorrekenen of narekenen, Hem 

niet willen binden aan onze inzichten, ons door Zijn vertoeven niet aan ’t wankelen laten 

brengen, Hem veroorloven met ons te doen, alsof Hij ons vergeet en verstoot. Straks zal ’t 

blijken dat al wat ons zo vreselijk leek, niets anders is dan de allernauwkeurigste 

zorgvuldigheid der allerteederste liefde. 
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