WOORD TER BEMOEDIGING
Broeders en zusters in Christus,
Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te
brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de
Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet
Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. ( Jeremia 17,7).
Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden?
Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken
van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de
werkgelegenheid en bestaanszekerheid ? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen
antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.
Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem.
Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken . Volkomen beschikbaar
voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn
Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw
handen beveel ik mijn Geest ( Lucas 23,46).
De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een
moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot
minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De
eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.
Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer
gestalte geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden op
zondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het
plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten.
Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist
nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer.
Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen
van vertrouwen en overgave te maken.
Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook
voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te
lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van
dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om,
met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en
barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan.
Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan .
Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn
onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom
verbonden.
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