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ALS DE ELEKTRICITEIT UITVALT…

‘Chaos op het spoor, files, lege schappen in sommige supermarkten 

en in het Slotervaartziekenhuis kan de hele dag niet meer geope-

reerd worden. De wanorde is groot na een stroomstoring in Amster-

dam dinsdagochtend’, kopte de Volkskrant op 17 januari jl.

De krant gaat verder: ‘De impact van stroomuitval is toegeno-

men doordat er intensiever gebruik wordt gemaakt van elektriciteit. 

Bedrijven zijn afhankelijk van ict-systemen die draaien op internet.

Met de stroom ligt ook de wifi er uit, veel cv-ketels zijn elektrisch 

en de 20 duizend Amsterdamse huishoudens die zijn aangesloten 

op stadsverwarming zitten dinsdagochtend in de kou doordat ook 

dat systeem elektrisch wordt bestuurd. Enkele basisscholen in Am-

sterdam blijven dicht omdat de gebouwen ‘s morgens niet kunnen 

worden verwarmd’.

Wat een toestanden. Hopelijk blijft het bij die ene keer. 

Vraag: Wat blijft er van de kerk over als de stroom uitvalt?

 

De band - als we die hebben - kan niet meer spelen. De 

beamer is onbruikbaar. Liederen kunnen niet meer gepro-

jecteerd worden. Het licht valt uit. De microfoons werken 

niet meer.

We zitten met de handen in het haar. Hoe moet dat nu? De 

mensen verwachten een flitsend programma met lichtbeel-

den in allerlei kleuren. Er ontstaat een lichte paniek. Geen 

verbinding meer met het internet voor de kinderliedjes. De 

presentatie voor de preek kan niet worden gebruikt. 

Iedereen kijkt naar het podium. Want daar gebeurt het. Nu 

is het donker. Niets. Leeg. Wat hebben we de mensen nog 

te bieden? We gaan maar naar huis.

Stelling: De kerk is wat er overblijft als de elektriciteit 

uitvalt.

Wat kunnen we nog wel doen? Samen bidden. Samen zin-

gen uit de liederenbundels (als die er überhaupt nog zijn). 

Samen luisteren naar het Woord (wie heeft er een Bijbel bij 

zich?). Samen het brood breken en uit de beker drinken tot 

gedachtenis van de Heer. Hem prijzen en eren in dankzeg-

gingen en gebeden.

Tenslotte: Onze eigenlijke elektriciteit is de Heilige Geest. 

Wat blijft over als Hij er niet meer is? Ineens is het donker, 

niets werkt meer, angstaanjagend!

GEDACHTEN OVER HET LIJDEN
Als kwaad Gods kinderen treft!
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