
Vieren in de Veertigdagentijd, nu het coronavirus heerst

Bij U, Heer schuil ik, 

maak mij nooit te schande. 

Bevrijd mij en doe mij recht, 

hoor mij, haast u mij te helpen, 

wees voor mij een rots, een vesting die mij redding biedt.

(Psalm 31: 1,2)

De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer en bezinning. In deze weken bereiden

we ons voor op het Paasfeest. Dit jaar heeft deze voorbereiding een heel ander karakter dan

andere  jaren,  want  het  coronavirus  heerst  in  ons  land  en  in  de  rest  van  de  wereld.  Om

verspreiding van het virus te voorkomen, kunnen we niet bij elkaar komen in de kerk. Ook

bezoek wordt afgeraden. Veel mensen blijven thuis. En het is afwachten hoe het verder zal

gaan. 

We zijn gewend dat het dagelijks leven loopt zoals het loopt, dat we naar het werk, naar

school en naar de winkel kunnen, dat er zorg is wanneer we dat nodig hebben. In deze maanden

waarin we te maken hebben met de uitbraak van het coronavirus, zien we ineens hoe kwetsbaar

dat ‘gewone’ leven eigenlijk is.

Het  is  voor  velen  van  ons  vanzelfsprekend  om  gezond  te  zijn.  Als  er  iets  aan  je

gezondheid mankeert, ga je naar de dokter, die je helpt om te herstellen. In deze weken zien

we, dat het niet altijd zo eenvoudig ligt. Gezondheid is helemaal niet vanzelfsprekend, dokters

kunnen niet alles en soms kun je niet anders dan afwachten. Zo kwetsbaar zijn mensen dus. 

Hoor mij, Heer, haast U mij te helpen, schrijft de psalmist. Deze psalm is een lied van een mens

in moeilijkheden. In het boek van de psalmen vinden we veel liederen van mensen die het

moeilijk hebben. Psalm 31 is zo’n lied. 

Het lijkt erop dat de dichter van de psalm aan den lijve moet ervaren hoe kwetsbaar

leven is. Leven is, geschapen door de Eeuwige, geschonken uit zijn hand. Het leven biedt veel

goeds en moois. Maar het leven van mensen heeft ook een andere kant: het is ook gemakkelijk

uit balans, het is breekbaar en soms zwaar. In die zin is de bijbel een realistisch boek. Alle

goeds  van het  leven komt  voorbij,  maar  de  kwetsbaarheid mag ook gehoord  en  verwoord

worden. 



En dan? Wat doe je als de tijden onzeker zijn, als het leven moeilijk wordt? Waar kun je terecht

met je vragen en je twijfel, je wanhoop misschien? De psalmdichter wendt zich tot God. Hoor

mij, Heer, en Haast U, mij te helpen, roept hij uit. Om hulp vraagt hij. 

De psalmist vraagt God om hulp. Nu kun je je bij, vragen om hulp, heel verschillende

dingen voorstellen. Een vraag om hulp kan heel concreet zijn: je kunt iemand vragen om een

handje te helpen bij een moeilijke klus. Of om een probleem voor je op te lossen. Maar in

situaties waarin het leven zwaar is, en waarin de kwetsbaarheid van mensen aan het licht komt,

is andere hulp nodig.

De dichter van de psalm vraagt God niet om zijn problemen op te lossen; hij bidt om iets

anders. Wees voor mij een rots, roept hij uit, een vesting die mij redding biedt. Om vastigheid

roept hij, als alles om hem heen wankelt. 

De  hulp  van  God,  dat  is,  grond  onder  de  voeten  als  alles  om  je  heen  onzeker  is

geworden. Het is, in alle wisselvalligheid van het leven, het vertrouwen krijgen dat Hij zijn

handen onder deze wereld houdt. Het is, het gevoel dat mensen, met al hun twijfel en bangheid

en wanhoop, gedragen worden.

Misschien zijn de mooiste woorden van deze psalm wel de eerste: bij U, Heer, schuil ik. Bij

God,  zegt  de  psalmist,  kunnen  kwetsbare  mensen  schuilen.  Mensen  hoeven  voor  zijn

aangezicht hun kwetsbaarheid niet te verbergen. Ze hoeven zich niet sterker voor te doen dan

ze zijn, of hun onzekerheid en angst te verzwijgen. 

Onzekerheid, angst voor de toekomst en twijfel aan een goede afloop horen bij het leven.

In deze dagen die beheerst worden door de nieuwsberichten over het coronavirus, wordt dat

nog eens pijnlijk duidelijk.

In al die onzekerheid is God voor mensen een schuilplaats. Hij heeft oog voor wat ons

zorgen baart, en biedt geborgenheid aan kwetsbare mensen. 

Wij kunnen in deze Veertigdagentijd niet samenkomen om te vieren. Gelukkig zijn er andere

manieren om contact met elkaar te houden. Laten we om elkaar denken, en aandacht hebben

voor elkaar. En laat het vertrouwen ons dragen, dat de Eeuwige voor ons een schuilplaats is. 



Gebed

God, Gij die onze toevlucht bent, voor aangezicht brengen wij onze zorgen over de uitbraak

van het coronavirus. 

Wij bidden voor de mensen die ziek zijn door het virus, voor wie in ziekenhuizen liggen. We

bidden voor de nabestaanden van wie stierven, om troost, en bemoediging. 

We  bidden  voor  mensen  die  in  de  zorg  werken,  voor  personeel  in  ziekenhuizen  en

verpleeghuizen, die zich inzetten voor de gezondheid van anderen, om de kracht om het vol te

houden.

Wij  bidden voor  ieder  die  geraakt  wordt  door  de  maatregelen  rond  het  coronavirus.  Voor

kwetsbaren en ouderen bidden wij, en voor hen die alleen thuis zitten, en het moeilijk hebben

met de eenzaamheid, om mensen die aan hen denken.. 

We bidden voor hen die geraakt worden door de economische gevolgen van de crisis; voor wie

moet vrezen voor zijn baan, of in financiële problemen dreigt te raken, om mensen die met hen

meeleven. 

We bidden ook voor al die mensen die bezorgd zijn om het welzijn van hun medemensen, en

het initiatief nemen om er te zijn voor kwetsbare anderen, om medestanders.

We bidden voor hen die ons regeren, en die voor de moeilijke taak staan om in alle onzekerheid

leiding te geven en ingrijpende beslissingen te nemen, om wijsheid en daadkracht. 

Goede God, wees voor ons een schuilplaats; geef ons moed, en het vertrouwen dat Gij ons

draagt, 

Amen


