
Stilte...
examens

'INvee woorden die bij elkaar horen: stilte en examens.

Dan zijn er twee zaken waarvan ik me afvraag
hoe iii daartegenover staat. Hoe ervaar jij 'stilte'?
En hoe beleef jij 'examen doen'? Wanneer je na
vier, vijf of zes leerjaren het voortgezet onderwijs
afsluit, met - naar ik van harte hoop - een algemeen
maatschappelijk erkend getuigschrift van je inzet en
ie gaven.

et gaat dan niet slechts om de
maatschappelijke erkenning
maar ook om de afsluiting van

een periode in je leven. Het gaat om vor-
ming voor heelje leven. En zelfs voor meer
dan dat! Voor je totale welzijn, je welzijn
voor het aangezicht van je Schepper, op
je levensreis, door de tijd, naar de eeuwig-
heid.

Een diploma heeft waarde voor zover je
je ervoor hebt ingezet en voor zover G6ds
zegen er op rust. De één beleeft examen
doen bewuster en met meer spanning dan
de ander. Maar iedere examenkandidaat
merkt dat het nu toch wat anders is dan
aan het einde van vorige cursusjaren. Het
is allemaal zo officieel, zo plechtig, zo
formeel.

Aan het tafeltje
Daar zit je dan, aan je tafeltje. Misschien

wel wat verloren in een grote ruimte. Alles
loopt precies op tijd. Van de (wisselende!)

aanvangstijden heb je dus goed kennis
genomen. Wee, de te-laat-komers! De
dagopening door een onderwijsgevende
vindt dus op tijd plaats. Dan wordt het
echt stil... Hoe ervaar je dat? Luister je,
bid je mee? Ben jij die examendag op dit
moment voor het eerst stil voor God? Nee
toch? Dat ben je thuis op je knieën op je
kamer toch ook al geweest? Als ergens
de oproep klinkt dan wel hier: denk aan je
Schepper. Je Schepper, Die Zijn almacht
en zorg elke dag toont. Elke levensdag en
dus zeker ook elke examendag. Daarom
met nadruk: denk toch aan je Schepper!
Zie je Zijn leiding in je leven? Voel je jouw
afhankelijkheid van Hem, in alle dingen?
Dan toch zeker op zulke kruispunten van je
leven. Daarom, wees stil voor Hem! Daar,
alleen achter dat tafeltje!

F,

de enveloppen met de examenopgaven

2019 tevoorschijn gekomen. Er is duidelijk

opgelezen wat erin zit: welk vak. welk

niveau, elke datum en het juiste tijdstip

van begin en einden. Want het moet zeer

zorgvuldig gebeuren.

Dit is een betrouwbare meting van jouw

kennen en kunnen. Je weet vast (nog) wel

wat er allemaal op het spel staat als het

niet volgens de regels verloopt. Maas-

tricht was vorig jaar een bewijs van hoe

het niet moet.

Daar zitje dan, misschien wel voor het

eerst inje leven een echt examen te doen.

Omgeven met surveillanten. alsof je van

plan bent wat te gaan stelen... Maar goed,

dat hoort allemaal bij de sfeer.

Nogmaals. ik weet niet hoe jij de examen-

tijd ingaat en hoe je die ondergaat. Eén

ding weet ik wel: er staat voor jou best

veel op het spel. Voor je verdere ontwikke-

ling voor je toekomst is het diploma best

van belang. Je kunt dat proberen wat weg

te wimpelen, maar dat is niet terecht, dat

voel je ten diepste ook wel aan.

Stilte en concentratie
Stilte... De examens gaan beginnen. Con-
centratie is vereist. Hoe je het ook beleeft.
welke gedachten je ook vervullen: denk
aan je Schepper! Dat mag altijd. Dat kén
altijd. Zelfs als je het verzondigd hebt.
Zelfs als je het in andere dagen helaas niet
gedaan hebt. Maar de genadige Ontfer-
mer zegt nooit: 'zoek het nu zelf maar uit:
Echt nooit! Hoe zeer dat we ons schamen
moeten er misschien wel een nood-god op
na te houden. Toch, denk aan je Scheppen
Zeker als het spannend of zelfs moeilijk
is. Léér in deze tijden Wie God wil zijn voor
zo één als jij bent. En bid tot Hem, ook al
kun je dat niet eens bidden noemen. Onze
belijdenis spreekt in dit verband de Schrift
na: God onderhoudt en regeert door Zijn
oneindige kracht, om de mens te dienen.
Met het doel dat de mens Géd gaat dienen
(NGB. art. 12). 'De mens: zegt onze belij-
denis. dan toch zeker ook een jong mens
zoals jij. God dient een jong mens! Met een
doel„.

Zijn kracht en Zijn hand zijn elke dag over
je uitgestrekt. Hij bracht je tot hiertoe.
Hij leidde je leven tot nu toe, zestien. ze-
ventien of achttien jaar al. Hij is de Gever
van jouw gaven. Die heb je toch met inzet
ontwikkeld? Hij is ten diepste de Enige Die
je helpen kan en wil.

De HEERE helpe en zegene je!
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