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Hebben jullie dat ook, 
dat de tijd in de winter zo 
traag lijkt te gaan? Eens de 
feestdagen voorbij zijn lijkt 
het wel alsof de klok ermee 
ophoudt. Gedaan ermee, in 
winterslaap! 

Ik ben geen fan van de winter, 
dat geef ik eerlijk toe. Het 
binnen zitten in een klein huis 
met ons zeskoppig gezin kan 
best benauwend zijn. Er wordt 
vaker ruzie gemaakt. En meer 
rommel, wat mij wel eens tot 
waanzin drijft. Ik wil eigenlijk 
het liefst in winterslaap gaan. 
Maar dat kan nu eenmaal niet 
als mama… In de herfst en het 
begin van de winter vinden 
we het nog allemaal best 
gezellig: met een dekentje en 
een warme chocomelk samen 
in de zetel een film kijken, of 
samen speculaasjes bakken, 
heerlijk! Maar nu januari is 
aangebroken… En het einde 
van de winter is nog niet echt 
in zicht!

Voor sommige dingen in het 
leven is er geen “quick fix” 
voorhanden. Net zoals je onder 
de seizoenen niet kan overslaan 
en gewoon moet wachten 
tot het volgende seizoen 
aanbreekt, zijn er dingen in 
ons leven en dat van onze 
kinderen waar we niet van 
kunnen wegvluchten. Toen ik 
nog meerdere keren per nacht 
wakker moest worden om een 
baby’tje te voeden, heb ik die 
fase wel eens weg gewenst. 
Of toen die peuter maar 

ongelukjes blééf hebben tijdens 
de zindelijkheidstraining, oh 
wat heb ik toen gehoopt dat de 
dagen wat sneller zouden gaan 
zodat we die fase vlug voorbij 
waren! Op dit moment is de 
puberteit net geland in ons 
gezin. Vele moeders hebben 
me al gewaarschuwd dat ik 
ook deze periode regelmatig 
met verlangen zal uitkijken 
naar het einde van zoveel 
hormoongeweld in huis! 

En ook bij moeilijkere zaken 
kun je vaak niet wegrennen: 
een periode van ziekte of 
rouw in je leven, een kind dat 
moeilijkheden heeft op school, 
financiële problemen op je 
pad,… De dagen kunnen dan 
wel eindeloos lijken, terwijl  jij 
net verlangt naar een knop om 
de tijd dubbel zo snel te laten 
vooruitgaan. 

De natuur heeft zo’n trage 
periodes nodig. Winter is een 
seizoen waarin er niets lijkt 
te gebeuren behalve dat alles 
kapotgaat. Doodgaat zelfs. 
En toch… Elke keer komt na 
de winter weer dat nieuwe 
seizoen. Een lente waarin alles 
weer nieuw en fris wordt. 
Overal waar je kijkt lijkt het 
leven te bruisen. Mijn kinderen 
slapen nu allemaal heerlijk 
door, meestal zelfs in hun eigen 
bed (hoera!). Iedereen gaat op 
tijd naar het toilet, en iedereen 
veegt zelfs zijn eigen billen af 
(hoera!). Hoe het zal gaan met 
de puberteit, dat zullen we 
nog moeten zien. Maar ik weet 
wel zeker dat ook die fase zal 

voorbijgaan. Een nieuw seizoen 
zal aanbreken, en dan zal ik 
waarschijnlijk zuchten: ‘Oef! 
We zijn er doorheen geraakt!’.

Het is nog wel even wachten 
op de lente en de zomer. 
Misschien wacht jij ook in jouw 
leven op een nieuw seizoen. 
Weet dan dat er een God is 
die ons hoop geeft voor de 
toekomst! Hij wil graag voor 
jou zorgen zolang het winter is. 
En Hij wil je ook graag leiden 
tot in een nieuw seizoen!

Reninca D’Joos
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Hij zal je 
beschermen 

met Zijn 
vleugels, onder 

Zijn wieken 
vind je een 

toevlucht, Zijn 
trouw is een 
veilig schild. 

 
Psalm 91: 4


