Hallo allemaal,
Het is nog maar kortgeleden dat er een nieuwsbrief is verstuurd, maar aangezien er zoveel gebeurd is, vond ik het tijd
voor een update.
De afgelopen weken heb ik vooral het Nederlandse nieuws gevolgd, met elke dag nieuwe feiten over het Coronavirus.
Ik kan mij niet goed voorstellen hoe het nu is in Nederland, met thuiswerken, ‘social-distancing’, geen kerk op zondag en
geen andere bijeenkomsten. Het moet een vreemde gewaarwording zijn. Ook heb ik de mooie initiatieven gezien die eruit
zijn ontstaan: mensen die voor ouderen boodschappen halen, applaus voor de zorg, digitaal onderwijs, digitale
kerkdiensten etc. Zo heeft deze situatie ook een mooie keerzijde!
Sinds deze week staat het Zuid-Afrikaanse nieuws ook steeds meer in het teken van het Coronavirus. De president heeft
op zondag de noodtoestand uitgeroepen. Scholen werden gesloten en bijeenkomsten van meer dan 100 mensen per
direct gesloten tot in elk geval na het Paasweekend. Zoals ook in Nederland de maatregelen steeds verder aangescherpt
worden, gebeurt dat hier ook. Inmiddels is afgekondigd dat vanaf donderdag de ‘lockdown’ voor drie weken in gaat en je
alleen nog maar de straat op mag om eten te kopen of medische zorg te zoeken. Uiteraard houden we ons ook op Meetse
aan de richtlijnen van de autoriteiten en komt er veel werk stil te liggen.
Voor mij persoonlijk verandert er niet zoveel, omdat ik al niet onnodig van Meetse af kwam. Ik zal hooguit het zwemmen
missen, maar dat is uiteraard niks vergeleken met de mensen die een lange tijd van eenzaamheid tegemoet gaan.
Waar we ook zijn in de wereld, de toekomst lijkt onzeker. Maar de boodschap die er het meest toe doet is dat we een
God hebben die alles overziet. Hij is het Begin en het Einde, de Heelmeester en Voorziener voor iedereen in nood.
Wat we nu kunnen doen is Gods liefde laten zien, door wat we zeggen, wat we doen, misschien een kaartje sturen aan
hen die ziek zijn, alleen zijn, delen van onze overvloed, bemoedigende woorden spreken, Gods beloften van hoop delen.
Ik bid voor jullie en met jullie. Voor hen die ziek zijn, hen die geïsoleerd zijn, hen die bang zijn voor de toekomst.
En bidden jullie mee voor degenen die extra kwetsbaar zijn? Voor de kinderen en studenten die niet naar school kunnen,
geen examens kunnen doen, en ook geen mogelijkheden hebben voor digitaal leren? Voor degenen die geen geld hebben
voor handgel, geen stromend water in huis voor goede hygiëne, die niet naar de dokter kunnen als ze ziek zijn.... Voor
degenen die eenzaam zijn en zelf oplossingen moeten zoeken...
Ik dank God voor de voorzieningen die Hij gegeven heeft: mensen die zorgen, ziekenhuizen die open zijn, voldoende eten,
digitale mogelijkheden...
Terwijl ik dit schrijf, besef ik mij dat het zo tegenstrijdig klinkt. God danken voor wat Hij gegeven heeft, terwijl er zoveel
zijn die dit niet hebben. Daarin hebben wij een opdracht: Dat we mogen delen van wat we hebben.... Dat is niet
gemakkelijk, dat is opoffering, een stapje meer doen dan normaal, maar dat is wat Jezus voor
ons heeft gedaan. Dit virus verandert een heleboel aan onze omstandigheden.
Maar onze God verandert nooit. Hij blijft dezelfde en laat niet los wat Zijn hand begonnen is.
Een Bijbeltekst die mij altijd bemoedigd, is psalm 91:4. Ik bid dit jullie toe.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.
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