
‘Doe alsof je besmet bent en het niet wilt doorgeven, niet alsof je probeert te voorkomen dat je besmet raakt.’ 
 

Zondag 29 maart 2020 
De lezingen: 
 
Exodus 9, 13-35: 
De zevende plaag (van de “tien plagen”): donder, hagel, bliksem legt in Egypte alles plat. Farao bindt in en 
erkent dat hij het volk moet laten gaan. Maar nadat het natuurgeweld een eind heeft gevonden valt hij terug in 
zijn verstokte houding, “maakt zijn hart zwaar” en weigert hardnekkig het volk te laten vertrekken.  
 
Johannes 11, 1-44: 
De opwekking van de dode Lazarus in Betanië. Ook Jezus huilt, hij was een vriend van hem. Jezus zegt o.a. “Ik 
ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft” 
 

 
Bedenken 
 

Het virus houdt ons in de greep. In het 
gedrag van de mensen zit angst; je ontwijkt elkaar, 
juist omdat je om elkaar geeft. Het zou je kunnen 
treffen. Je zou het kunnen doorgeven. Een 
onvoorzichtige handeling van je medemens zou je 
fataal kunnen worden - we kunnen nu niet veel 
hebben van elkaar. De zorgsystemen, waar wij 
doorgaans op mogen vertrouwen, zouden kunnen 
bezwijken. Reden genoeg om bang te zijn.  

In de lezingen valt de spierballentaal op. Het 
stuk in Exodus is geschreven vanuit de overtuiging 
dat Israëls God de machtige is. Spierballentaal is 
vaak een manier om je onzekerheid te camoufleren. 
In het optreden van de overheid in de crisis is 
spierballentaal en peptalk gelukkig afwezig, dat 
helpt voor het onderlinge vertrouwen.  

De plaag die over Egypte gaat, laat de 
mensen in hun onbeschermdheid zien. Tegen hagel 
en onweer doe je niets. Er ging nog een 
waarschuwing aan vooraf (19-21) dat je vee en 
slaven in veiligheid kon brengen, maar velen slaan 
de waarschuwing in de wind. Zagen we deze 
omgang met waarschuwingen de afgelopen week 
niet ook in Nederland gebeuren? 

In Egypte gaat alles kapot en onder de 
indruk van het natuurgeweld wordt de farao klein 
en zelfkritisch, kent reflectie en zelfverwijt. Voor 
het eerst komt er een schuldbelijdenis over zijn 
lippen.  

Maar nadat de ellende over is blijkt hij weer 
onverzettelijk als altijd. Hij "maakt zijn hart zwaar" 
staat er.  Blijkbaar is hij wel onder de indruk van 
het natuurgeweld, maar leidt dat tot geen bezinning 
op zijn leven en handelen. 
 

Bezinnen 
 

Zouden wij ook zo reageren mocht de 
Corona-crisis ooit voorbij gaan?  

Hebben we dan ook weer een zwaar en 
onbeweeglijk hart dat zich niet laat raken?  
Wat kun je doen om je hart licht te houden, om 
geraakt te kunnen worden?  
Brengt de Corona-crisis je misschien dichter bij 
het wezenlijke in het leven? Ook dichter bij 
God? 
Waar heeft de crisis je nu al gevoeliger voor 
gemaakt? 
 
 

Bidden 

 
De tijden zijn onzeker, God, het hele leven is 
overhoopgegooid, de mensen zijn klein en bang, 
ook ik ben bang. Kwetsbaar zijn wij, en het virus dat 
ons bedreigt is zo ongrijpbaar. Neem ons allen bij 
de hand, God, en leid ons door deze moeilijke tijden 
heen.  
Ik bid u, God, voor... 
... de mensen die getroffen zijn door het virus en 
hun naasten en wie er om hen geven... 
... artsen, verpleegkundigen en iedereen die in de 
zorg werkt. Bescherm hen, leid hen, sta hen bij... 
... de politici en verantwoordelijken om wijsheid en 
inzicht, dat zij kunnen doen wat goed is voor 
iedereen... 
... wie in financiële problemen komen en niet 
kunnen slapen van de zorgen... 
... mezelf, dat ik manieren zal vinden om tot steun te 
zijn, tijd kan maken om moed in te spreken... 
... voor ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
       Bevrijd me van de zorgen, God, maak het lichter. 
Zodat ik in evenwicht blijf ondanks alles. Geef mij 
en allen uw goede Geest die helpt dat wij 
vertrouwen op een nieuwe morgen, op betere 
tijden. Laat geloof en hoop en liefde krachtig 
blijven. 
 
onze vader... 

 


