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‘Ha buurman’, roept Jos met het schaakbord onder zijn arm, ‘ik ben er weer.’ 

Elke week spelen ze een partijtje schaak. Ze zijn aan elkaar gewaagd. ‘Jos, jij 

en je ouders maken het spreekwoord waar: beter een goede buur, dan een 

verre vriend. Sinds mijn lieve vrouw is overleden zorgen jullie trouw voor 

mij. Je moeder heeft vandaag weer boodschappen voor mij gedaan. Zullen 

we samen er iets lekkers van nemen?’ Naast het schaakbord ligt de krant 

van vandaag. Jos’ ogen gaan snel over de grote koppen. ‘Beter samen leven 

als burgers van Nederland, wat betekent dat buurman?’ 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima met de prinsessen 

De tijd van koning Willem-Alexander

Het Koninklijk Huis

Een nieuwe koning

Op 30 april 2013 deed koningin Beatrix 

afstand van de regering. Haar zoon Willem-

Alexander werd op die dag in Amsterdam 

ingehuldigd als nieuwe koning. Met zijn 

vrouw, koningin Máxima, en hun drie 

kinderen namen ze hun intrek in paleis Huis 

ten Bosch in Den Haag. 

De koning en zijn vrouw zetten zich in 

voor de bevolking van het Koninkrijk der 

Nederlanden. Tijdens werkbezoeken, 

herdenkingen en vieringen is er aandacht Huis ten Bosch

Televisie en Computers



voor het werk van mensen en organisaties, die 

bijdragen aan de samenleving. 

Regelmatig wordt een staatsbezoek afgelegd of 

ontvangt het koningspaar een staatshoofd. 

Prinsjesdag

Elk jaar, op de derde dinsdag in september, is het 

Prinsjesdag. De koning leest dan in de Ridderzaal de 

troonrede voor. Daarin maakt de regering nieuwe 

plannen bekend. Die worden daarna besproken in 

het parlement: de Tweede en de Eerste Kamer. De 

goedgekeurde plannen worden ondertekend door 

de koning en daarna uitgevoerd door de minister. 

De minister-president en de ministers en de koning 

vormen samen de regering. 

Computers

Vanaf de jaren tachtig verschenen op kantoren, 

scholen en later ook in gezinnen de eerste computers 

en mobiele telefoons. De telefooncellen verdwenen 

uit het straatbeeld. Daarna kwamen de laptop, IPad en 

smartphone. Dankzij internet werd vanaf nu overal ter 

wereld snelle informatievoorziening en communicatie 

mogelijk. Wat vroeger alleen in de bioscoop of op 

de televisie te zien was, kon door iedereen overal 

bekeken worden.

Ook digitale geluidsdragers, zoals cd-rom, dvd en mp3 

werden een groot succes. Met behulp van e-readers 

konden voortaan boeken digitaal gelezen worden.

In industrie en fabrieken namen robots steeds 

meer werk van mensen over. Daardoor werd het 

De parlementsgebouwen in Den Haag
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Het digitale tijdperk

Koningsdag
Op 27 april, de 

verjaardag van koning 

Willem-Alexander, viert 

ons land Koningsdag. De koning, zijn vrouw en 

de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane bezoeken 

een plaats in Nederland. Samen met andere 

leden van de koninklijke familie vieren zij daar 

het Oranjefeest.

Rouw
Op 12 augustus 2013 werd de 

koninklijke familie diep getroffen 

door het overlijden van prins 

Friso. De broer van koning 

Willem-Alexander stierf aan de gevolgen van 

een ski-ongeval.
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ook gemakkelijker om machines continu te laten 

produceren. Door de 24 uurseconomie kwam de 

zondagsrust nog meer onder druk te staan.

Individualisering

Ondanks de moderne media nam de eenzaamheid 

onder de Nederlandse bevolking toe. Door de welvaart 

was het mogelijk geworden onafhankelijker te gaan 

leven. Steeds meer mensen dachten daardoor alleen 

aan zichzelf en vergaten hun medemensen. Men 

verwachtte dat de overheid wel voor iedereen zou 

zorgen. Om de individualisering van de samenleving 

tegen te gaan, riep de overheid op tot burgerschap. 

Meer samen doen en beter samen leven. Vanwege de 

stijgende kosten van de gezondheidszorg spoorde de 

overheid aan om mantelzorg te verlenen. Help familie 

en vrienden als ze hulp nodig hebben. 

Economische crisis

De wereldwijde economische 

crisis die in 2007 begon, 

raakte ook in ons land vele 

mensen. Bedrijven gingen 

failliet, werkloosheid en 

armoede namen toe. Mensen 

die weinig geld te besteden 

hadden, konden een 

beroep doen op de voedselbank. Zo werd bovendien 

verspilling van voedsel voorkomen. Na 2011 groeide de 

economie weer en nam de welvaart toe. 

Door het lidmaatschap van de Europese Unie werden 

in Brussel ook beslissingen genomen, die voor ons 

land ongunstig waren. Zo mochten bijvoorbeeld de 

Nederlandse vissers op de Noordzee niet zoveel vis 

vangen als ze wilden. 

Zorgen om het klimaat

Door de verandering van het klimaat werd het steeds 

warmer op aarde. Dit had grote gevolgen voor de 

mens, de natuur en het milieu. De overheid nam 

maatregelen om de vervuiling van het milieu tegen 

te gaan. Zo kwamen er regels voor de uitstoot van 

stikstof, waar landbouw en industrie zich aan te houden 

hebben. Omdat gebruik van steenkool en aardgas 

de lucht vervuilde, kwamen er nieuwe vormen om 

Ontlezen
Laptop en smartphone nemen bij 

jong en oud zoveel tijd in beslag  

dat de Bijbel en goede boeken vaak 

ongeopend in de kast blijven liggen. 

Door dit ontlezen verarmt de kennis.

Zorg en hulp
Veel kerken helpen bij het organiseren 

van mantelzorg. Leden van de kerk helpen 

bejaarden, bezoeken eenzamen en zieken.

Zorgen in het binnenland

Voedselbank
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duurzame energie op te wekken, zoals windmolens 

en zonnepanelen. Het gebruik van elektrische auto’s 

verminderde de uitstoot van schadelijke stoffen. Ook 

het hergebruik van grondstoffen leverde een bijdrage 

aan het verminderen van afvalstoffen.

Coronapandemie

In het begin van 2020 verspreidde het coronavirus 

zich vanuit China over de hele wereld. Ook in ons land 

stierven in ruim twee maanden duizenden mensen aan 

deze ziekte. Ziekenhuizen konden de zorg voor ernstig 

zieke patiënten amper aan. Om de verspreiding van het 

virus tegen te gaan, moest iedereen zoveel mogelijk 

thuis blijven. Restaurants, zwembaden, winkels gingen 

dicht. Ook scholen en zelfs kerken werden gesloten. 

Door de beperkende maatregelen werd de economie, 

waar het juist weer goed mee ging, hard geraakt.

De dreiging van de Islam

Fundamentalistische moslims 

vinden dat iedereen op de 

wereld moet leven volgens de 

islamitische regels. Wereldwijd 

en ook in ons land pleegden 

zij terroristische aanslagen. De 

terroristische groep IS veroverde 

zelfs een deel van Irak en Syrië en 

oefende er een schrikbewind uit. 

De Verenigde Staten en zijn bondgenoten probeerden 

de opmars van IS te stuiten. Ze konden de IS uit Syrië 

wel verdrijven, maar niet verslaan.

Rentmeester
In Genesis 2:15 geeft God de mens de opdracht 

om de aarde te bebouwen en te bewaren. ‘De 

mens is de rentmeester van God’, zegt Calvijn. 

Dat betekent dat we zuinig en matig gebruik van 

de aarde moeten maken. 

Eetcultuur
Mensen nemen minder tijd om zelf te koken. Ze 

eten daarom fastfood, zoals patat en pizza. Dat 

is snel bereid en goedkoop. Fastfood bevat veel 

vet, wat kan leiden tot overgewicht en andere 

welvaartsziekten. Matig eten en voldoende 

beweging helpen hiertegen.

Een roepstem
Dat de kerken in Nederland hun deuren een 

keer zouden moeten sluiten, had koster Van 

Voorthuizen uit Lienden weleens gevreesd. ‘Maar 

dan dacht je aan vervolging, toch niet aan wat er 

nu gebeurt. Wie had er ooit gedacht dat we niet 

meer naar de kerk zouden kunnen vanwege een 

virus? Dit is een roepstem van God.’

Windmolens en 

zonnepanelen

Onrust in het buitenland

Vlag van IS
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Europese vluchtelingencrisis

Door onrust in de oorlogsgebieden in het Midden-

Oosten en Afrika sloegen duizenden mensen op 

de vlucht. De migranten staken de Middellandse 

Zee over om via Griekenland en Italië door te reizen 

naar Duitsland, Zweden of Nederland. Honderden 

bootvluchtelingen verdronken tijdens hun vlucht. Zij 

die behouden aankwamen in landen van de Europese 

Unie, vroegen asiel aan. De komst van stromen 

asielzoekers riep weerstand op in onze samenleving. 

Door hun komst nam de invloed van de islam in ons 

land alleen maar verder toe.

Onrust in Rusland en Oekraïne

In februari 2014 vond een machtswisseling plaats in 

Oekraïne. Rusland bezette regeringsgebouwen op De 

Krim en annexeerde het schiereiland. Pro-Russische 

rebellen bleven in Oost-Oekraïne actief. In juli 2014 

werd een passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines 

geraakt door een luchtdoelraket en stortte neer op 

Oekraïense bodem. Alle 298 inzittenden, waaronder 

193 Nederlandse passagiers, verloren het leven.

Vlucht MH17
De vlucht van Boeing 777 van 

Malaysia Airlines van Amsterdam naar Kuala 

Lumpur had als codenaam MH17. Uit onderzoek 

bleek dat de luchtdoelraket was afgevuurd 

door Russische soldaten. Russische autoriteiten 

ontkenden echter alle betrokkenheid.

Je bent nu aan het eind gekomen van het 

geschiedenisboek, maar niet aan het einde van 

de geschiedenis. Die gaat door totdat Christus zal 

wederkomen op de wolken.

Veel is er in de geschiedenis gebeurd. Hoe 

verschillend de gebeurtenissen ook geweest zijn, 

toch ging het uiteindelijk steeds over de strijd die 

aan het begin van de geschiedenis is ontstaan. De 

kerkvader Augustinus noemde dat de strijd tussen 

het rijk van God en het rijk van de satan. Al is dat 

in de geschiedenis lang niet altijd te zien, toch is de 

overwinning van Gods Rijk zeker!

Vluchtelingenkamp

Vluchtelingen uit Syrië


