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Elkaar ontmoeten is niet vanzelfsprekend in deze coronatijd. Voorzichtigheid en 

veiligheid voor ieder staan voorop. Van harte hoop ik dat het goed met u is. Ik blijf af 

en toe een brief bij u brengen. Mocht u mij willen spreken, belt u mij dan? 

          Avondklok 
 
‘Deze tijd doet me denken aan de oorlog’, 
vertellen sommige ouderen me. Beperkende 
maatregelen vanuit de overheid. Strijdkreten als 
‘het virus is de vijand, we moeten strijden om 
deze te verslaan’. Je kunt niet meer alles krijgen 
omdat veel winkels dicht zijn, zoals destijds ook 

niet meer alles te krijgen was. Het sportieve en culturele leven ligt stil.  De onzekerheid 
ook van wat er zal gaan gebeuren, hoe het verder zal gaan. En dan de avondklok…De 
avondklok die van ons vraagt een bepaalde tijd in onze huizen 
te blijven. Het leven vol onzekerheiden en beperkingen.  
 
Op 17 februari is het Aswoensdag. Dan begint officieel de 40-
dagentijd. In de kerk betekent het dat een periode van vasten, 
van inkeer en verstilling begint. Maar wat zouden we moeten 
vasten nu we in een tijd leven die toch al zoveel van ons 
vraagt? We moeten al zoveel laten: bij elkaar op bezoek, 
vakantie, uit eten, naar de film… Zullen we dit jaar maar een keertje overslaan? 
 

 
Ja, zo kunnen we er naar kijken. Maar 
nu we veel meer aan huis gebonden 
zijn, geeft het misschien juist wel de 
mogelijkheid om de tijd te nemen voor 
verdieping, voor verstilling, voor God.  
 
Ik las ergens: Juist nu de 40-dagentijd in 
deze tijd van lockdown valt, ontstaat er 
een ruimte en tijd om eens rustig op 
ons in te laten werken wat deze tijd 
met ons doet.                                       
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Welke vragen komen bij ons naar boven, welke 
vreugde en verdriet leeft er in ons? En waar is 
God, waar kom je Hem op het spoor?  
 

Stap eens binnen in die stilte.  
 
Ook dat is vasten: je aandacht richten op God, op wie Hij is, op hoe Hij in jouw leven 
tevoorschijn komt en in het leven van de mensen om je heen. Vasten als jezelf toestaan 
om in de rust en in de stilte te stappen. Wellicht brengt de avondklok zo wel prachtige 
dingen aan het licht.  
 
 

Ochtendgloren 

 
Stilte over alle landen 
in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen 
voor deze nacht. 
God zal voor ons allen zorgen 
tot het dagen van de morgen. 
Veilig en bij Hem geborgen 
zijn wij vannacht. 
Bundel Joh. De Heer 154 

 
 Morgenlicht 

In de stilte van de morgen, 
als de wereld weer ontwaakt, 
ik de vogels zacht hoor fluiten 
en de zon voel door de ruiten. 
In de stilte van de morgen, 
als mijn adem wolkjes blaast 
en de nieuwe dag begint, 
bid ik dat Uw liefde wint 
in wat ik doe vandaag.  
LEV 

 

 
Vrede en alle goeds, 
voor u, voor jou, 
Marjolen Veerbeek 

 

Blijf bij me want de dag versmalt  

nog even en de nacht  

zal het licht verjagen  

blijf bij me als je kunt  

help me 

 het zwart te verdragen  

hou de nacht met me uit  

zing me 

 liedjes van liefde  

vertel me  

verhalen van licht  

en als je kunt  

dat na de nacht de morgen komt 

Margreet Spoelstra 


