
         
  

Wageningen 31 maart 2020, 

 

Beste mede gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas,  

 

De situatie is nog weinig veranderd. Er zijn nog veel strenge regels waar 

we ons aan moeten houden. Vooral het 1,5 meter afstand houden en 

geen bezoek mogen ontvangen valt zwaar. Gelukkig zijn er ook mooie initiatieven ontstaan binnen 

de gemeente, om elkaar te blijven spreken, digitaal te ontmoeten, of een hart onder de riem te 

steken. Bijvoorbeeld de belcirkel bij de ouderengespreksgroep, de spelletjes van Tijn (doe je ook 

mee? Zie de weekbrief), de bijna 100 kaartjes voor de mensen in de verzorgingshuizen en 90+ers 

die we hebben gestuurd. Wij zijn onderling verbonden. Blijf ook de komende week weer alert en 

biedt je naaste zo nodig steun. Zo gaan we op weg naar Pasen, feest van Leven! 

 

ds. Wilbert van Iperen (onze classispredikant) schreef het volgende: 

 

Het Coronavirus heeft velen in z’n greep, het bepaalt je leven in gezin en werk. Je spreekt met je 

partner over die onzichtbare ziekte waardoor je zomaar getroffen kunt worden. Je vindt het 

moeilijk dat je je (klein)kinderen niet thuis kunt ontvangen. Je mist de kerkdienst, het samen 

zingen en de koffie na de viering. Je maakt je druk over je bedrijf, kom je deze klap te boven? 

Je weet niet wanneer je dochter - die vol enthousiasme voor haar studie naar Italië vertrok - 

weer thuis mag komen. Zoveel mensen, zoveel verhalen. In die werkelijkheid lees ik de woorden 

van Ad den Besten over ons broze bestaan. We zijn kwetsbare mensen. Dat wisten we al, maar we 

kunnen het niet langer ontkennen of wegduwen. We horen statistieken over oplopende 

besmettingen en mensen die overlijden, getallen die ons onrustig maken, maar - zolang het goed 

met je gaat - misschien wat abstract blijven. Den Besten belijdt een God die ons boven het 

‘nameloze heeft uitgetild’. Achter al die getallen zitten gezichten: een man met zijn partner, een 

moeder met haar kinderen, een kleinzoon met zijn oma. God geeft naam aan iedere ‘ene’. Je bent 

gezien, met de woorden van Psalm 139: “Heer, U kent mij (...) U omsluit mij, van achter en van 

voren, U legt uw hand op mij.” Het geloof dat God mij ziet, dat Hij nabij is, mag rust geven in 

onrustige tijden. Tegelijk is het een opdracht. Zie ik die ene mens? Deze houding sluit aan bij alle 

initiatieven die ontplooid worden en bij de woorden van minister-president Rutte: “Let een beetje 

op elkaar. Ik reken op u.” We leven in onzekere tijden. Hoe lang gaat dit duren? Wordt er snel 

een medicijn gevonden? Word ik zelf ziek? Onzekerheid, angst, ze kunnen je naar de keel 

grijpen. Levend vanuit de belofte van het Evangelie mogen we ons met de dichter geborgen weten 

in de ‘bevende zekerheid’ dat Gods hand ons bestaan opvangt. Bevende zekerheid… niet stoer of 

onaangedaan. Bevend, want je voelt je kwetsbaar en misschien ook wel machteloos. En tegelijk 

zeker, want je kun nooit dieper vallen dan in Zijn hand.  

 

 



Een deel uit het gedicht ‘de lente wist het niet’:  

 

Het was Maart 2020... 

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de 

kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen 

gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo 

surrealistisch...Iedereen wist w at er aan de hand was    

 

Maar de lente wist het niet       

En de bloemen bleven bloeien 

En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan     

En de zwaluwen kwamen terug 

En de lucht werd roze en blauw 

Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen 

 
 

Broos en gewild  

 

Gij hebt, o God, dit broze  

bestaan gewild,  

hebt boven ‘t nameloze  

mij uitgetild,- 

 

laat mij dan dankbaar leven, 

de volle tijd,  

geborgen in de beven- 

de zekerheid,  

 

dat ik niet uit dit smal en  

onvast bestand  

van mijn bestaan zal vallen  

dan in uw hand.  

 
Klein danklied,  

Ad den Besten, Liedboek 920 

 

Tot slot  

Deze wekelijks  ‘pastorale brief’ van wijkgemeente Lukas in Wageningen is voor jezelf, ter 

inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen. Print hem uit en stop hem 

in de brievenbus bij iemand waarvan je denkt: die vindt dit wellicht fijn. Of stuur hem door per 

mail.  

 

Weet ons te vinden bij pastorale vragen: bel of mail gerust met ds. Nico Sjoer, Netta 

Hakkenberg of ds. Erica Hoebe. 

 

Voorlopige zenden we iedere woensdagavond om 20 uur een uurtje uit via de website (luister ook, 

als het via de website druk is via kerkdienstgemist.nl). Een uur met muziek, bemoediging, 

persoonlijke verhalen en gebed.  

 

Hartelijke groet namens wijkgemeente Lukas  


