In Uw handen liggen mijn tijden
(Door ds. Aizo Wiebenga)

is iets van God. En dat betekent, dat Hij er wel voor
zorgen zal. Dat neemt het onzekere van de tijd weg.
Want zo zegt de Psalmdichter van Psalm 31: “In Uw
hand liggen mijn tijden”. In al die tijden van ons mogen
we vasthouden aan God, die onze tijden in de hand
heeft, in Zijn hand. Dat zijn de grote daden van God,
die geweest zijn, maar ook Gods grote daden die we
nog mogen verwachten.

Wat is tijd voor je?
Aardig om eens over te hebben.
Vooral toen het jaar ten einde liep en een nieuw jaar
begon,
Hadden we het over ‘de tijd’.
Weer een jaar om, weer en nieuw jaar……..
waar blijft de tijd?
Wij mogen ze vasthouden, koesteren en ons daar aan
Je lijkt er altijd te weinig van te hebben.
optrekken. Zo wordt onze tijd geen lege tijd, maar
Het is alweer woensdag, denk ik, en ik heb nog
'gevulde' tijd: door God vol gemaakt. Elke dag wordt zo
zoveel te doen.
een goede, een dag met God. Onze tijden liggen in
De tijd vliegt zegt een ander.
Zijn hand! Een geruststellende gedachte. We kunnen
Maar je hoeft het er niet druk voor te hebben, ook
dus met een gerust gevoel de tijd door onze handen
mensen
laten glippen. En is het ook niet meer zo erg te
die niet meer aan het werk zijn, op leeftijd dikwijls,
bedenken, bij het ouder worden, dat de tijd kort wordt.
hoor ik zeggen ‘de tijd gaat nog vlugger dan vroeger’. Immers we lopen al vooruit op de eeuwigheid. In dat
Het is alsof we de tijd in handen zouden willen hebben. vertrouwen wensen we elkaar van harte en gezegend
Maar het is als met een zandloper. Onherroepelijk
2012.
stromen
de korrels door de nauwe opening en wie kan ze tegen ik wens je de tijd
houden?
De tijd glipt als het ware door onze handen!
ik wens je geen rijkdom en vele talenten
Er is een zeker verlangen de tijd op te rekken, er meer ik wens je een léven van tijd en momenten
van te hebben.
momenten van vreugde, momenten heel stil
‘Hij had nog zoveel te doen’, staat boven een
en tijd om te zien wat je ziel van je wil.
overlijdensadvertentie.
ik wens je de tijd om te doen en te denken
En in het nieuwjaarslied van Rhijnvis Feith zingen we: niet alleen voor jezelf, maar ook om te schenken
“ Uren, dagen, maanden, jaren, vlieden als een
ik wens je de tijd, niet voor haasten en rennen
schaduw heên.
maar tijd om je blijdschap en rust te herkennen
Ach, wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier ik wens je de tijd, niet om leeg te verdrijven
beneên”.
ik wens dat veel tijd je nog over mag blijven
als tijd van verwond’ring en tijd voor verblijden
Ik noemde er al een paar, maar in hoeveel
in plaats van de tijd op de klok zien verglijden
spreekwoorden klinkt de ondertoon van het ongrijpbare ik wens je de tijd om naar sterren te grijpen
van de tijd niet door. Om er nog enkele te noemen:
en tijd om te groeien en tijd om te rijpen
Waar blijft de tijd? Z'n tijd verdoen. Uit de tijd zijn. De ik wens je de tijd weer te hopen, te minnen
tijd is snel, gebruik hem wel. Komt tijd, komt raad.
geen tijd te verliezen, maar tijd te gewinnen
Rustig zijn tijd afwachten. Er is een tijd van komen en ik wens je de tijd toe jezelf te ontwaren
een tijd van gaan.
elk uur, elke dag als geluk te ervaren
ik wens je de tijd ook om schuld te vergeven
In al die spreekwoorden horen we, hoe de mens
ik wens je de tijd toe, je tijd om te leven.
gevangen zit in de tijd. Je hebt de tijd niet in de hand,
je kunt er niet zelf over beschikken.
www.dagvlinders.net
Zo beleven mensen de tijd als een harde werkelijkheid, een goed en gezegend 2012 toegewenst
waar je geen vat op hebt. Ook de mens in de Bijbel
had dat gevoel. Hij worstelde met de tijd, tot hij ging
inzien dat het niet nodig was, omdat God de Heer was
ook over de tijd. Meer en meer ging die Bijbelse mens
inzien, dat God Zelf de tijd maakt en vul met Zijn
daden. En dat hij dat altijd zal blijven doen, totdat de
tijd niet meer zal zijn. Want dat is het opmerkelijke, dat
zij gingen geloven, dat eens de tijd er niet meer zou
zijn!
Tijd wordt in de Bijbel in de eerste plaats “Gods tijd”,
door God bepaalde tijd, dat is ook 'genade-tijd'. Ik vind
dat een hele troostvolle gedachte! We hoeven ons niet
meer druk te maken over de tijd als iets van ons wat
we stevig in handen moeten zien te houden, want het

