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Van harte hoop ik dat het goed met u is. Elkaar ontmoeten is niet vanzelfsprekend in deze 

coronatijd. Voorzichtigheid en veiligheid voor ieder staan voorop. Met af en toe een brief 

proberen we als kerk contact te houden. Mocht u mij willen spreken, belt u mij dan? 

 

Ik zat in quarantaine. In mijn huis en in mijn tuin kon ik mij 
bewegen. Verder niet. Ik mocht wel naar de testlocatie van de 
GGD voor het onderzoek of ik besmet was met het 
Coronavirus. Dat heb ik gedaan en toen moest ik wachten op 
de uitslag.  
 

 

Wachten 
Dat riep van alles bij me op. Soms was ik ongeduldig en 
wilde ik de tijd wel versnellen. Dan weer maakte het 
wachten me onzeker en onrustig: voel ik ergens pijn? Ben ik 
ziek? En hoe ziek zal ik dan worden? En zal ik ook weer beter 
worden? En wat betekent dit voor de mensen in mijn 
omgeving? Het maakte me afhankelijk: in de wachttijd kon 
ik niet doen wat ik van plan was om te doen. Ik moest me aanpassen.  
 
Op andere momenten kon ik de rust vinden. En merkte ik dat deze 
wachttijd me ook iets gaf: tijd om iets te doen voor mezelf. Ik heb 
een haakproject weer eens opgepakt: lekker bezig zijn met kleuren, 
het patroon, het onder mijn handen zien groeien van dat wat ik aan 
het maken ben. En als ik even buiten was, stond ik veel meer stil bij 
al die muziek die de vogels op dit moment maken.  
  

Mensen en God 
Ik merkte dat er mensen waren die met me 
meeleefden. Ze vroegen hoe het was, of ik de 
uitslag al wist, wensten me sterkte en goede 
moed. Vertrouwen ook. En hoop. En dat allemaal deed me goed. Het 
maakte dat ik me niet alleen voelde in deze situatie.  
Dat gaf draagkracht, houvast. Meeleven tilt je een beetje op. De 
zorgen zijn er nog wel, maar er staat iets naast. Het is niet alleen 
maar zwaar en donker. Er zijn ook lichtpuntjes. 
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Daarnaast was er mijn geloof. Vertrouwen dat God me kent en hoe 
dan ook nabij is. O ja, zeker waren er ook de vragen en de zorgen. En 
dat samen, het vertrouwen EN de vragen maakte dat ik in gesprek kon 
zijn met God. Dat ik Hem op kon zoeken. 
 
Sommige mensen vertellen me hoe ze in onzekere tijden houvast 
hebben aan woorden of liederen die ze vroeger geleerd hebben. 
Woorden die ergens binnen in hen een blijvende plek kregen. Zo 
vertelde iemand me: als ik bang ben, komt altijd als vanzelf het lied ‘k stel mijn vertrouwen 
in de Heer mijn God’ bij me naar boven. Iemand anders vond bemoediging in de woorden 
van Psalm 23: ‘al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad want U bent bij mij’.  
 
Misschien heeft u ook wel een tekst of een lied wat als vanzelf naar boven komt in 
moeilijke tijden. Misschien een mooie vraag om elkaar eens te stellen: wie of wat geeft 
jou houvast en moed als het moeilijk is? 
 

 

Eén weet alles van ons leven:      Alle goeds! 

God onze Heer.        Marjolen Veerbeek 

Eén slechts kan u vrede geven: 

God onze Heer.        PS: ik ben niet ziek  

Eén kent zelfs uw kleinste zorgen,     geworden en mocht na  

Houdt u in Zijn hand geborgen,      een aantal dagen weer  

Leidt u naar een eeuw’ge morgen:       naar buiten. Dankbaar! 

God onze Heer. 

 

Eén kan niemand ooit begrijpen: 

God onze Heer. 

Daarom moet vertrouwen rijpen 

In God de Heer. 

Eén kunnen wij biddend vragen 

Pijn en zorgen helpen dragen, 

Sterkt ons als wij zijn verslagen:  

God onze Heer. (Joh de Heer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raak jij mij aan 
 
Toen ik eens ziek was, leefde ten dode, 
Troostloos mijn dagen, zwaar de nacht, 
Hebt Jij mij toekomst, warmte geboden, 
Mij aangeraakt, mij opgewacht. 
 
Toen ik verkild was en opgesloten, 
Niet ik niet meer, ver weg van Jou 
Raakte Jij mij en ging ik weer open, 
Wist ik dat jij mij nog vasthoudt. 
 
Raak Jij mij aan, dan kom ik tot leven, 
Raak ik Jou aan, dan word ik licht 
Word ik door Jouw nabijheid genezen, 
Krijg ik van Jou een nieuw gezicht. 
 
Zoals een kind op handen gedragen, 
Veilig geborgen, open en vrij, 
Weet ik Jou bij mij in al mijn dagen, 
Noem ik Jouw naam: mijn God nabij! 
(Michael Steehouder) 
 


