1 april 2020, Wilhelminakerk - bezinningsmoment corona crisis - L.J. Visser
Goedenavond gemeenteleden, ik ben Lennart Visser en wil u meenemen in een stukje bezinning en
gebed. Bezinning omdat het goed is om Gods Woord te laten klinken en ons wellicht onrustige en
bange hart er mee te vullen. Want ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar ik merk dat mijn
gedachten niet altijd even rustig zijn als ik had gehoopt. Ik had gehoopt dat het vertrouwen op onze
God gemakkelijker zou zijn in moeilijke tijden. Maar de blik op de omstandigheden, de
nieuwsberichten en cijfers vertroebelen maar al te snel het heldere zicht op de voortdurende trouw
van onze God. En ik vraag me af of dat niet een heel menselijke reactie is. Ik bedoel de onrust voor
wat er nog moet komen voordat het beter wordt. Als u dit herkent staan we daarin niet alleen. De
Bijbel vertelt ons ook van mensen die tegen moeilijke tijden op zien. Denk aan Mozes die als een berg
tegen zijn opdracht opzag het volk te gaan bevrijden. Aan de discipelen die niet bij Jezus durfden te
blijven in Zijn laatste gang naar de heuvel Golgotha. Hoe zij daarna zichzelf opsloten in het huis,
angstig voor de wereld om hen heen. Denk aan die keer dat de discipelen met Jezus aan het varen
waren. Jezus lag zelfs te slapen in het schip. Laten we die geschiedenis eerst lezen uit Lukas 8:22-25.
Lukas 8:22-25, De storm gestild
22. Het gebeurde op een van die dagen dat Hij met Zijn discipelen aan boord van een schip ging. En
Hij zei tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg.
23. Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol
water en zij waren in nood.
24. Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij
op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte.
25. Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich, en zij
zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat Hij ook de winden en het water bevel geeft en ze Hem
gehoorzaam zijn?
Een paar prachtige lesse kunnen we trekken uit deze korte geschiedenis. Als eerste God is in de
storm. God is bij ons nu in deze situatie en kent ons. Waar wij niet weten wat de toekomst brenge
moge. Jezus kent onze toekomst voluit. Hij is altijd bij ons en roept ons op te leven door geloof en
niet door te zien op de omstandigheden.
De tweede les is dat God macht heeft over elke storm. Hij hoeft maar op te staan en de wind en de
golven bestraffend toe te spreken en het wordt stil. Jezus, Hij is Dezelfde, hoeft maar op te staan en
te spreken en het virus en alle consequenties voor mens en maatschappij komen tot rust. We
moeten dus niet kijken naar de storm, maar naar Hem die de golven de baas is.
De derde les is dat God mee gaat door de storm. Als Hij bij ons is, hoeven we niet bang te zijn. Zelfs
als het water in onze levensboot sijpelt. Zelfs als we heen en weer geschud worden. Hij gaat mee
naar de overkant, dat had Hij al gezegd: Laten wij overvaren naar de overkant van het meer.
Overvaren naar de overkant. Jezus zegt het als het ware met extra klemtoon. Overvaren naar de
overkant. Niet ten onder in de golven, maar er overheen. Daar staat Hij Zelf voor in.
De vierde les is dat we niet alleen in de boot zitten. Ja, zegt u, klopt Jezus is er bij. Inderdaad Jezus is
er bij, dat is de kern. Maar er zitten nog meer mensen in de boot. Meer mensen in dezelfde storm.
Waarom zou dat zijn? Waarom geeft God ons aan elkaar? Zou het niet zijn omdat we ook een gave
en opgave naar elkaar hebben. Concreet in onze situatie met het coronavirus. We mogen elkaar
bemoedigen (stuur eens een SMS-je, bel elkaar op, email elkaar, geef een kaartje, etc.). We mogen
elkaar steunen (vraag naar elkaar in de straat, help elkaar, geef elkaar). We mogen elkaar liefhebben
(door het beste met een ander op te hebben en bovenal elkaar te wijzen op onze bootsman Jezus
Christus. We mogen elkaar herinneren aan Zijn beloftes en tenslotte we mogen voor elkaar bidden.

Jezus is naast bootsman ook Koning. Dat weten we. Hij heeft alle macht gekregen in de Hemel en op
aarde. Hij kan zo een einde maken aan onze situatie. Hij hoeft maar te spreken en het virus is
verdwenen. Hij hoeft maar op te staan en er wordt een medicijn gevonden. Hij is Koning en staat ver
boven het menselijk gewemel. De aarde is Zijn voetbank. De vraag is dus niet of Hij ons kan verlossen
uit onze nood.
De vraag is wellicht wel of deze situatie, deze storm in ons hart en leven niet een doel heeft. Nee, ik
zou niet durven zeggen dat het virus een directe straf is van God aan ons zondige mensen. Alle
dingen werken echter mee ten goede. Maar zou God hierin de wereld niet naar zich toe willen
trekken. Laten zien dat we met al onze kennis en kunde helemaal machteloos zijn. Dat we letterlijk
voor elke ademteug van Hem afhankelijk zijn? Dat is naar ik hoop de uitwerking van onze
omstandigheden. Dat wereldwijd een ommekeer zal plaatsvinden in de omgang met elkaar als
medemens, in de omgang met de natuur en bovenal in de omgang met onze Schepper.
En tegelijk, als Jezus een storm op zee kan stillen, kan Hij de storm in ons hart zeker stillen. Rust
krijgen in de situatie, ook als de omstandigheden misschien nog een tijd duren met alle gevolgen van
dien. Toch rust krijgen. Als we Hem daar om vragen, zal Hij dan niet luisteren?
Laten we nog een stukje lezen, een paar hoofdstukken verder, Lukas 11, de eerste 13 verzen dit keer.
Daar gaat het namelijk over de verhoring van het gebed.
Lukas 11: 1-13
1. En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei,
toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
2. Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde
geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
3. Geef ons elke dag ons dagelijks brood.
4. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid
ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Gebedsverhoring
5. En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe
gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden,
6. want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten,
7. en dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De
deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te
geven.
8. Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn
onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft.
9. En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan
worden.
10. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan
worden.
11. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als
hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven,
12. of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven?
13. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de
hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Graag zouden we de huidige omstandigheden graag terug lezen in de Bijbel. Graag zouden we weten
waar het past in Gods grote raadplan met deze aarde. Komt Jezus snel terug? Wie zou daar nu nog
aan twijfelen.
Toch blijft dat voor ons verborgen. Niemand weet het uur en de tijd, dan de Vader alleen. Hem loopt
echter niets uit de hand. Laten we daarom maar keer op keer heel dicht bij Hem blijven. Heel
concreet in gebed. Heel concreet in het lofprijzen van Zijn Naam door ons zingen. Concreet in het
vertellen over Zijn wonderlijke werk in ons leven. Concreet in het liefde doorgeven aan mensen om
ons heen, in het zorgen voor de ander en onszelf op de tweede plaats zetten.
Jezus heeft ons zo liefgehad dat Hij Zichzelf over gaf in de handen van mensen. Dat liep voor Hem uit
op de kruisdood. Maar omdat Hij ook weer is opgestaan kunnen wij ons leven ook overgeven. Nee
niet in de handen van mensen, gelukkig niet. Maar wij geven ons leven over in de handen van de
barmhartige God en Vader. Dat loopt voor ons uit op het leven. Eeuwig leven. Daar mogen we in
deze tijd ook aan denken. We leven toe naar Pasen. Pasen, waar de dood wordt overwonnen en
Hoop geboren wordt. Hoop waaruit we nu ook mogen leven, omdat Jezus leeft. Dan zijn we niet bang
voor morgen. Ook als is het bij tijden onrustig in ons hart. Hij wil de storm tot stilte manen. Bij Hem
zijn we veilig.
Bid u mee?
Vader God, Jezus Heer, Heilige Geest,
Wij roepen u aan.
Wij prijzen Uw drie-enige Naam.
U bent goed.
U bent heilig.
U regeert.
U bent almachtig.
Dank u wel dat we U mogen vragen.
Als kinderen vol zorgen.
Met storm in ons hart.
Heere, wilt u die storm stillen?
Wilt u ons nabij zijn.
Vanavond, vannacht, morgen?
Wij bidden voor elkaar.
Uw gemeente in Slikkerveer.
Wij bidden om kracht en moed.
Wij bidden om vrede en rust.
Wij bidden U voor Nederland.
Voor de wereld om ons heen.
Wij bidden U voor genezing van de zieken.
Voor een wonder van Uw hand.
Heere spreek en het virus zal wijken.
Heere sta op en wees bij hen die zorgen.
Heere zegen de middelen die ingezet worden.
Wij bidden dat wij mensen zich tot U keren.
Wij bidden dat wij Uw schepping respecteren.
Wij bidden dat wij mensen elkaar liefhebben.
Vader hoor ons in Uw Zoon.

Vergeef ons onze schulden.
Onze algemene zonden als land en volk.
Vergeef ze.
Heere, geef ons wat we nodig hebben.
Heere help ons anderen te helpen.
Anderen lief te hebben.
En U lief te hebben bovenal.
Onze Vader, die in de hemelen bent,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede in de hemel
Alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En lijd ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht
En de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
Amen

